
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. április 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

55/2017. (IV.28.) sz. határozata 

 

Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés 

megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság véleménye alapján – megvitatta az „Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli 

Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban” című előterjesztést. 

 

1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. által elhatározott 

jegyzett tőke felemelésben részt kíván venni. Kötelezi magát arra, hogy 100.000 Ft. 

törzsbetétet 2017. április 30. napjáig pénzbeli betétként a Dél-Kom Nonprofit Kft. K&H Bank 

Zrt. 10402427-00027818-00000008 számlájára átutal. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:200.§ alapján a társasági szerződés 

módosítást a jegyzett tőke felemelése tekintetében, valamint a nyilatkozatot a társasági 

szerződés rendelkezéseinek elismeréséről aláírja.  

 

A képviselő-testület a tőkeemelés fedezeteként a költségvetési rendelet 7. mellékletének 

„üzletrészvásárlások fedezete” előirányzatot jelöli meg. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

  

2. A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Komló Város Közigazgatási területén történő 

ellátására  fennálló közszolgáltatási szerződését 2017. június 30-i hatállyal közös 

megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti megszüntető szerződés aláírására. A szerződés 

megszüntetésére a szolgáltatás közszolgáltató részéről történő lehetetlenülése miatt kerül sor. 

 

3. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy Komló Város területén a közszolgáltatás 

ellátására – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) 

pontjában foglaltak alapján – a Dél-Kom Dél- Dunántúli Környezetgazdálkodási Kommunális 

szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Dél-Kom Nonprofit 

Kft., székhelye: 7632 Pécs Siklósi út 52., képviseli: Bíró Péter ügyvezető) jelöli ki 2017. 

július 1-től kezdődően, 10 év időtartamra.  

 

 

 



A Képviselő-testület tudomásul veszi és támogatja, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Komló 

Város Önkormányzata területén keletkező települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatási feladatok teljesítésében a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

alvállalkozóként (teljesítési segédként) a felmondást követően is bevonja.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. májusi 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő a közszolgáltatási szerződést, valamint a Komló Város 

Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. között létrejött Szindikátusi szerződés 

módosítását. 

 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

  Bíró Péter ügyvezető 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


